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OGŁOSZENIE 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego – zgodnie z Uchwałą Nr  XXVII/281/2013 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31.01.2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 22.02.2013r. poz. 

1717) w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 

nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury powiadamia o możliwości składania wniosków 

z propozycjami kandydatów do Nagrody. 

 

Nagroda w Dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

może zostać przyznana: artystom, wykonawcom, instruktorom, organizatorom 

i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury i popularyzatorom ochrony 

dóbr kultury oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.   

 

Nagroda w Dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

przyznawana jest za: 

1) osiągnięcia o istotnym znaczeniu, a w szczególności za uzyskanie wysokich miejsc 

w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich w dziedzinie  

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, 

2) całokształt działalności kulturalnej, za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz 

zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, 

3) pracę na rzecz kultury, popularyzację i upowszechnianie kultury oraz podnoszenie jej 

jakości na terenie powiatu wodzisławskiego.  

Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie  

i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności. 

 

Z wnioskiem  o przyznanie Nagrody mogą wystąpić: 

1) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną prowadzące działalność 

statutową w zakresie kultury lub sztuki, 

2) państwowe i samorządowe instytucje kultury, 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutową działalność 

obejmują zadania w zakresie kultury lub sztuki, 

4) inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie 

kultury lub sztuki. 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody w Dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury powinien zawierać: 

1) nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby, 

2) dane osobowe kandydata do nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub 

nazwę podmiotu oraz adres siedziby i numer telefonu do kontaktu), 

3)  uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności opis całokształtu działalności lub 

opis osiągnięć o istotnym znaczeniu w zakresie działalności artystycznej, 

upowszechniania lub ochrony kultury, za które ma zostać przyznana nagroda wraz 
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z ewentualną dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (zdjęcia, recenzje, notatki 

prasowe, dyplomy itp.), 

4) informację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach kandydata, 

5) oświadczenie kandydata - wyrażenie przez kandydata zgody na kandydowanie wraz 

z podpisem kandydata lub osób upoważnionych do jego reprezentowania (dotyczy osób 

innych niż osoby fizyczne), 

6) w przypadku kandydatów będących osobami fizycznymi zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznania nagród 

wraz z własnoręcznym podpisem kandydata, 

7) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje zawarte w złożonym wniosku są 

aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień podpisania wniosku wraz 

z podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 

 

Termin i sposób złożenia wniosku w Dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury: 

1. Termin składania wniosków w 2014 roku upływa w dniu 31 marca 2014r. 

2. Wnioski należy składać osobiście w Kancelariach Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śl., przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a lub  

przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., ul Bogumińska 2, 

44-300 Wodzisław Śl.  

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody można pobrać ze strony internetowej: 

www.powiatwodzislawski.pl – zakładka E-Urząd lub w kancelariach Starostwa 

Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a. 

3. Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem 

 

Decyzje o przyznaniu Nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu 

się z opinią  Komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodzisław Śl., 05.03.2014 r. 

 

 

http://www.powiatwodzislawski.pl/

